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TAC Programa Arboretum P.1
Semana Meio Ambiente P.1

Ibama estuda
suspender pequenas
multas ambientais

Curso de TAC P.2

saiba mais...

Plano Municipal de Conservação
da Mata Atlântica P.2
Foto: Haroldo Castro

***
Comissão do Senado
aprova texto-base do
novo Código Florestal
leia mais...

***
***

Em Guanambi,
promotores discutem
segurança e atuação
na área ambiental
Leia mais...

***

Segundo dia da
Semana do Meio
ambiente é marcado
pelo encontro com os
órgãos ambientais
Leia mais...

Assinado em Teixeira de Freitas um dos maiores
Acordos Ambientais do Brasil
Um dos maiores Termos de Ajustamento de Conduta
(TAC) já celebrado no país foi assinado ontem (05) pelo
Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do
promotor de Justiça Regional Especializado em Meio
Ambiente, integrante do Núcleo Mata Atlântica (Numa),
Fábio Fernandes Corrêa e as empresas Suzano Papel e
Celulose e Fribria Celulose. No TAC firmado as empresas
custearão a implantação do Programa Arboretum, cujo
objetivo é a conservação, restauração e valorização da
Mata Atlântica e sua diversidade arbórea, nos moldes do Projeto do Programa e das Plantas
Arquitetônicas. Na mesma oportunidade, foi assinada uma Carta de Intenção, que sinaliza a
disposição de diversas instituições em participar do Programa Arboretum de Conservação e
Restauração da Diversidade Florestal, consagrado como um dos maiores projetos de
restauração florestal do Brasil. Leia mais...

Realizada Semana do Meio Ambiente para
planejamento de ações estratégicas para 2012
Com o objetivo de discutir e planejar as principais ações de 2012 para a
área ambiental foi iniciada no dia 21 de novembro, a I Semana do Meio
Ambiente do Ministério Público e II Oficina NUMA: Estratégias e Políticas
Públicas da Biodiversidade e da Mata Atlântica. O promotor de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e
Urbanismo (CEAMA), Marcelo Guedes frisou a importância de realizar o
plano de ação integrado dos núcleos ambientais, fortalecendo dessa forma a atuação em defesa
do meio ambiente. Ainda durante a apresentação, Guedes apresentou o Centro Integrado de
Geoinformação (CIGEO) e a Unidade de Informação Ambiental destacando que, apesar de
estarem vinculadas administrativamente ao CEAMA, essas unidades terão autonomia, recebendo
as demandas diretamente dos núcleos e dos promotores de Justiça que atuam na área
ambiental. Leia mais...
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Curso de negociações de TAC fecha a Semana
do Meio Ambiente com Chave de Ouro

FIQUE DE
OLHO

O último dia da Semana do Meio Ambiente do
Ministério Público e II Oficina NUMA: Estratégias e
Políticas Públicas da Biodiversidade e da Mata
Encontro com a academia
Atlântica foi marcado pelo curso Técnicas de
reúne professores e
Negociação de Termos de Ajustamento de Condutas
promotores de Justiça na
(TAC) ministrado, no turno da manhã pelo Procurador
luta a favor do meio
de Justiça do estado do Rio Grande do Sul Paulo
ambiente
Valério Dal Pai Moraes. Durante o curso. Moraes
Leia mais...
ressaltou algumas características fundamentais de
negociação como humildade, criatividade, a necessidade de se estabelecer confiança e empatia.
***
“O TAC tem uma maior possibilidade de ser adimplido quando o autor do dano também se
Promotores do oeste
sentir autor do TAC”, ou seja, ele precisa ser ouvido e dizer as suas possibilidades de concretizar
baiano
conhecem projeto
o que está sendo estabelecido no acordo. Leia mais...
de segurança institucional
e debatem metas
ambientais

MP dá primeiro passo rumo ao Plano Municipal de
Conservação da Mata Atlântica em Salvador

Um diagnóstico que cobre mais de 7 mil hectares de Mata Atlântica
e, pela primeira vez, traça um perfil científico do estado de
conservação do mais importante bioma brasileiro no município de
Salvador foi apresentado na tarde do último dia 10, no auditório do
Ministério Público Estadual, no Centro Administrativo da Bahia. O
trabalho, desenvolvido ao longo de sete meses, foi realizado pelas
3ª e 5ª Promotorias de Justiça do Meio Ambiente de Salvador, que
têm como titulares, respectivamente, os promotores de Justiça
Antônio Sérgio Mendes e Ana Luzia Santana. O trabalho deve servir
de base para a elaboração do Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica de Salvador, conforme determina a
Lei Federal nº 11.428/2006, também conhecida como Lei da Mata Atlântica.

Leia mais...

***

PM apreende cerca de
400 canários-da-terra
em Itanhém
Leia mais...

O estudo cobriu 80% do território com vegetação da cidade, tendo vistoriado 15
remanescentes de vegetação de Mata Atlântica e teve seu foco nas mais importantes áreas
de Mata Atlântica ainda não protegidas de Salvador. “A lei determina que é preciso proteger
essa mata, mas não é possível proteger o que não se conhece, por isso fomos a campo”,
explica a promotora de Justiça Ana Luzia Santana. O diagnóstico abrange 7.105 hectares,
dos quais apenas 1.882 ainda contam com a presença de mata em seus diferentes estados
evolutivos conforme o nível de regeneração. Em 31,6% a mata tem cerca de 5 anos e é
considerada inicial; na grande maioria, 67,08%, o estágio é classificado como médio, com
vegetação entre 10 e 15 anos de regenerada; e apenas 1,32% tem a chamada mata em
estado avançado, com mais de 15 anos de regeneração, em média. Leia mais...

***
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Saiba mais: http://www.abrampa.org.br/eventos_listar.php?idEvento=69
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